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 چكیده
 افااایا هاا  ر   ر چناد  هاة شتشابه باو ه اسازی ارزیاابی نقاا ایان ساامانهوزارت جهاا  ششااورزی  هاای  های نوین آبياری یکی از برنامهتوسعة سامانه

رو، ایان تحقيا  ازایان  باشادیماورر  ر  ة ششاوهاای آینادریاایهاا و برناماهشاتاری ر سياسازتواند  بخا ششاورزی میهای مدیریز مصرف آب  ر  شاخص

شادی  اجارا  ر افااایا آنهااای ناواری قطارهفرنگای  ر ششاور و ارزیاابی نقاا آبيااری  ر تولياد شوجاهآب  هاای مادیریز مصارف  شاخصبا هدف تعيين  

 ،نیقاااوی، رضااوسااا  خرا، بوشااهر، هرماشااا   ،شرمااا  جنااوب، فااار های مارعااه از ماااارت اساابا   176 ر و عملکاار  محصااو   شاااربر یحجااآ آب 

حاصا  از شياری شاده باا نيااز خاالص آبيااری شياری شادی مقاا یر انادازه( انادازه1397-98فصا  زراعای   ر  ، همدا  و سمنا   زنجا    ،شلسبا  ،  خوزسبا  

ای ناواری بار اری قطارهآبيا تاارير روشهاای هواشناسای و همیناين باا مقاا یر ساند ملای آب مقایساه شادندی مانبيث با اسبفا ه از  ا ه-منپنفائو  روش  

حجاآ آب شاه   هاد  ماینشاا   هاا  بررساینباای   بررسای شادی  نياا   ر منااق  ماور  مطالعاه    وری فيایکای آببهاره، راندما  شااربر  و  شاربر یحجآ آب  

 ر  شااربر یآب  حجاآی مياانگين وزنای   ارناد اری  فرنگای  ر ساطا احبماا  یاص  رصاد تفااوت معنایهای تولياد شوجاهوری آب  ر قطببهرهو    شاربر ی

 39/7شيلااوشرب باار مبرمکعااب و مبوساا  آ   52/9تااا  33/4وری آب  ر مناااق  توليااد از مبرمکعااب باار هکبااار بااو ی بهااره 7729مناااق  مااور  مطالعااه 

 رصاد  78و  بارمیميل 674ترتياب مياانگين نيااز خاالص آبيااری و رانادما  شااربر  آب  ر مااارت ماور  مطالعاه باهی باه  ساز آمادشيلوشرب بر مبرمکعاب  

-ههاای مادیریز مصارف آب  اشابنقاا ماورری  ر افااایا شااخصآبيااری ساطحی،     ر مقایساه باا روش  ،ای ناواریآبيااری قطارهشاربر   ی  برآور  شد

-بهاره   ر ارتقاای رصاد    16 رصاد  ر افااایا رانادما  شااربر  آب  ر مارعاه و    10،  شااربر ی رصاد  ر شااها آب    25  ناواری  ایی آبيااری قطارهسزا

 ی ه اسزمورر بو ( آب آبياری و بارندشی مورر وری آب 
 

 

 های کلیدیواژه
 اریای نواری، نياز خالص آبيقطره ، آبياریوری، راندما  شاربر بهره  

 

 

 مقدمه

 Lycopersicon بههها نههها  ع مهههی یفرنگگوجهههه

esculentum ۀاز خههههانواد Solanaceae ن( و نیهههها)بادمجا

حههاد داشههتن بههه   مهمههی اسههت کهههی هایزبسههاز 
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 نیه. اشهودیدر سراسهر جههان کشهت م  یفرنگهرقم گوجه

فههر   گریکههدیههها در انههدازن، شههک ، رنههب و طعههم بهها رقم

فصهه  گههر   هایفرنگی جههزس سههبزیگوجههه .کننههدیم

مناسههر رشههد و نمههو بهها  هههوای گههر  و رطوبههت اسههت و 

بهتهرین دمها بهرای رشهد ،  با ایهن همهه  .فرنگی استگوجه

گراد درجههه سههانتی 30تهها  18فرنگی بههین و نمههو گوجههه

درجهههه  10کمتهههر از  و  40از  بیشهههتردمهههای در  .اسهههت

مختهه  در ایههن گیههان ی و  قهها  افشههانگردنگراد سههانتی

مخت ههه   ارقههها رشهههد گیهههان در  ۀدور خواههههد شهههد.

، رقههمو در درجههه اول بسههته بههه  رددا ر فهه یفرنگگوجههه

 4اصه ی، بهین    ۀسهاق  ۀرشهد و انهداز  ۀمقدار دمها طهی دور

 بهها ،فرنگههیگوجههه یآبهه ازیههمههان متفههاوت اسههت. ن 11تهها 

محصهول زیهادی   د یه بهودن آن و بهه    گوشهتی  بهه  توجه

 Mazaheri) سهههتبا نسهههبتا  ،کنهههدیکهههه تو یهههد م

Tehrani et al., 2007). 

آبیههاری  ۀن شههیویتررمناسههخصههو  مطا عههات در 

 نههواریای دهههد کههه آبیههاری قطههرنفرنگی نشههان میگوجههه

ههههای ای زیرسهههطحی در مقایسهههه بههها روشو قطهههرن

ود توزیهع رطوبهت، آبیهاری بهارانی باعهه بهبه  ای و جویچه

ضهمن آنکهه  .شهوندمهیآب وری بههرن افهزایه عم کهرد و 

کیفهههی کمهههی و افهههزایه موجهههر ای آبیهههاری قطهههرن

 ,.Hall, 1974; Lin et al) شههودمههیفرنگی نیههز گوجههه

 کههاربردیحجههم آب گیههری انههدازندر خصههو   .(1983

مطا عههات بههردار بهههرن تیریمههد طیدر شههرا یفرنگههگوجههه

و بهه اسهت  مهوردی  گهزارش شهدن نیهز    ، آنچههاستاندک  

مطا عهات گسهتردن و م هی نبهودن اسهت. در ادامهه صورت  

کهه در شهود  اشهارن مهیای  ههای پراکنهدنگزارشرخی  ببه  

برخههی از منههاطو کشههور  فرنگههی درکشههت گوجهههینههۀ مز

 . منتشر شدن است

 بهها (Baghani & Bayat, 1999)باغههانی و بیههات 

 ایو قطههههرن ایجویچهههههدو روش آبیههههاری  ۀمقایسهههه

را بیشههترین عم کههرد ، رضههویدر خراسههان فرنگههیگوجههه

. انههددادنگههزارش کامهه   ای بهها آبیههاریدر آبیههاری قطههرن

در  (Soltani et al., 2010)سههه طانی و همکهههاران 

 کههاربردیکهه ههر مترمکعهر آب  نهدنشهان داد ایا عههمط

چغندرقنههد بههه و  گنههد ، جههو، ذرت ،فرنگههیبههرای گوجههه

ارزش  الیهههههر 83و  348، 396، 740، 2345 رترتیههههه

اقتصههادی  وریبنههابراین بهههرن .رددا همههرانخهها ب بههه

بیشههترین  یادشههدنفرنگههی در میههان محصههو ت گوجههه

در  ات خههوددر تحقیقهه (Baghani, 2007)باغههانی . اسههت

در  کههاربردیآب  نیانگیههمهههای مشهههد و فریمههان، دشههت

 ایچهههیبههه روش جو پیشههترکههه  اییفرنگههمههزارگ گوجههه

ر هکتههار بهها بههمکعههر متر 16700 ،شههدندیمهه یاریههآب

آب  یورتههن در هکتههار و بهههرن 69/ 7عم کههرد  نیانگیههم

-قطههرن یاریههبههر مترمکعههر و بهها آب  ههوگر یک 4/ 2 یاریههآب

ر هکتههار بههتههن  83/ 4  کههردمترمکعههر بهها عم 10113 یا

بهههر مترمکعهههر   هههوگر یک 8/ 2 یاریهههآب آب وریو بههههرن

 (Khorramian, 2013)خرمیههان . اسههتنکههردگههزارش 

در  فرنگهههیگوجهههه کهههاربردیآب مقهههدار  ،ایدر مطا عهههه

در دو روش  زنپهههایی کشهههت در را دزفهههولشهرسهههتان 

 9700و  6200 ریترتبهههه ،یو سهههطح ایقطهههرن یاریهههآب

 یکههیزیف وریبهههرن و  یرگیههرمکعههر بههر هکتههار انههدازنمت

و  8/ 7 ترتیربهههه یو سهههطح ایآب را در دو روش قطهههرن

. گیههری کههردن اسههتانههدازنبههر مترمکعههر   ههوگر یک 4/ 4

ای بههه روش جویچههه یفرنگههگوجههه کههاربردیآب مقههدار 

 یمرودشهههت، پاسهههارگاد و ممسهههن یههههادر شهرسهههتان

و  16000، 23000 ترتیر معهههادلبههههاسهههتان فهههارس 

 نیهکهه ا  نگیهری شهدانهدازن  ر هکتهاربمترمکعر    24000

 نیههاخهها ب آبههی  ازیههبرابههر ن 3تهها  2از  هیبهه زانیههم

 Shahrokhnia et)اسههت  ادشههدنیمحصههول در منههاطو 

al., 2016) . نیهها و همکههارانشههاهر(Shahrokhnia  et 

al., 2016)   ای در آبیههاری قطههرنمزرعههه بهها در یههک

ت زارگ، حجههم آب مههدیریمرودشههت اسههتان فههارس بهها 

و مترمکعههر بههر هکتههار  5508فرنگههی را گوجههه کههاربردی
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 ییی مصرف آب ز یرید  ر م ی اريآب نینو های نقا سامانه

. نههدانکههردتههن بههر هکتههار گههزارش  68/ 9عم کههرد آن را 

 100و  80 نینشههان دادنههد کههه بهها تههامایههن محققههان 

امکههان تو یههد  فرنگههیگوجههه یآبههخهها ب  ازیههدرصههد ن

مناسههر وجههود آب  وریعم کههرد و بهههرنفرنگههی بهها گوجههه

 . رددا

در در مطا عههههات خههههود  (Saei, 2011)سههههاعی 

درصههد نیههاز  100جیرفههت نشههان داد در صههورت تههامین

ای، ایهن روش آبیهاری قطهرنبها  فرنگهی  آبهی گوجههخا ب  

در مقایسههه بهها آبیههاری سههطحی دارای توجیههه اقتصههادی 

 & Shahrokhnia) رحیمهههی نیههها و شهههاهر اسهههت. 

Rahimi, 2017) آبیههاری ارقهها  اقتصههادی کههم بررسههی بهها

نشههان در اسههتان فههارس  ر کشههت نشههایینگههی دفرگوجههه

عم کههرد  ،کههه بهها افههزایه میههزان آب آبیههاری نههدداد

حجههم  .یابههدافههزایه و کههارایی مصههرا آب کههاهه مههی

آب آبیههاری مههورد اسههتفادن در تیمارهههای مخت هه  حههدود 

. اسهههتنر هکتهههار بهههودبهههمترمکعهههر  7800تههها  3900

 دهههدمههینشههان ایههن محققههان هههای اقتصههادی بررسههی

متغیههر و  0/ 78تهها  0/ 68بههین  هزینههه مههد بهههنسههبت درآ

قیمههت آب تهها یر ، نیسههتاقتصههادی فرنگههی کشههت گوجههه

افهزایه  بهاو هی  نهداردزیادی بر نسبت درآمهد بهه هزینهه 

 .شهودتوانهد اقتصهادی  قیمت فروش، تو یهد محصهول مهی

هههای اقتصههادی، مزیههت برخههی پههژوههدر کههه در حهها ی

رس فرنگههی در اسههتان فههانسههبی و توسههعۀ کشههت گوجههه

 ,.Najafi Alamdarloo et al)اسهههت شهههدن ییهههد تا

 (Khazaei et al., 2016)خزایههی و همکههاران . (2008

هههای سههال درفرنگههی وری کهه  عوامهه  تو یههد گوجهههبهههرن

شههرقی، بوشهههر، هههای آذربایجههانرا در اسههتان 86-1379

نشههان  کردنههد و کرمههان، خوزسههتان و فههارس بررسههی 

فرنگههی در گوجههه وری کهه  عوامهه  تو یههدکههه بهههرن نهدداد

صههعودی و در سههایر سههیر هههای بوشهههر و کرمههان اسههتان

 . داردهای مورد مطا عه سیر نزو ی استان

 ,.Pourmohamad et al)پههور محمههد و همکههاران 

 ۀمحصهههو ت عمهههددر تو یهههد را وری آب بههههرن (2017

سههازی سههطر زیرکشههت و بهینهبههرآورد دشههت نیشههابور 

بررسههی  خطههیریههزی بهها اسههتفادن از برنامهههرا  محصههو ت

 وریکههه ذرت بهها بیشههترین بهههرن نههدنشههان داد کردنههد و 

سههنت بههر مترمکعههر آب در سههطر  97معههادل  ،اقتصههادی

فرنگهی بها و گوجههاسهت  تهرین محصهول  صهرفهبها  ،حوضه

-سهنت بهر مترمکعهر آب کمتهرین بههرن  شههوری  بهرن

 .اسههتمحصههول تههرین و نامناسههررا دارد وری اقتصههادی 

سههنت بههر  41وری بهههرنتوسههط گنههد  و جههو نیههز بهها م

 .نههددارمترمکعههر در مقیههاس حوضههه در رتبههه دو  قههرار 

 & Mohagheghzadeh) زادن و کریمههههیمحقههههو

Karami, 2018)   بهینههه ا رگههذار بههر مصههرا آب عوامهه

 فرنگینههواری در کشههت گوجههه-ایدر آبیههاری قطههرنرا 

کههه آبیههاری بهینههه بهها  نههدنشههان داد کردنههد و بررسههی 

 هههایتو یههد، میههزان ع هه  ۀهزینههآب،  وریعم کههرد، بهههرن

داری دارد. معنههی ۀهههای مزرعههه رابطهههههرز و بیمههاری

وری آب تنهها بها توسهعه و بهبهود ابعهاد فنهی افزایه بهرن

پهذیر نیسهت ب کهه فشهار امکهانهای آبیهاری تحهتامانهس

 از ایهن رو   .اجتمهاعی آنهها ههم مههم اسهتتوجه به ابعهاد  

هههای آبیههاری وشراز  سههازی اسههتفادنهههای بهینهههبرنامههه

ههای فشهار بایهد بهر نگهرش، رفتهار و کنتهرل کننهدنتحت

 قههدمی و همکههاران .بههرداران متمرکههز گههرددرفتههاری بهههرن

(Ghadami et al., 2020)  متوسههههط حجههههم آب

فرنگهههی در اسهههتان گوجهههه ۀدر چنهههد مزرعههه کهههاربردی

شهدند مهیای نهواری آبیهاری همدان را که بهه روش قطهرن

وری آب آبیههاری و بهههرن هکتههارمترمکعههر بههر  10255

ایهن . انهددادنکی هوگر  بهر مترمکعهر گهزارش    7/ 2آنها را  

ای آبیههاری قطههرنهمچنههین بههازدن اقتصههادی پژوهشههگران 

 نیانگیهمپهذیر و  فرنگهی توجیههنواری را در مهزارگ گوجهه

 .کردندمحاسبه   7/ 8را    نهیبه هز  سود نسبت
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هههای مخت هه  آبیههاری در خصههو  مقایسههۀ روش

برخهههی منهههابع  ،اقتصهههادیآنا یزههههای  ی و نگهههفرگوجهههه

شریواسهههتاوا و  .خهههارجی ههههم در دسهههترس هسهههتند

 آبیههههاری )(Shrivastava et al., 1994 همکههههاران

فرنگهههی در گوجهههه ایجویچهههه آبیهههاری بههها را ایقطهههرن

 کهههه روش آبیهههاری نهههدنشهههان دادکردنهههد و مقایسهههه 

دسههت بهههبههرای  ای،، نسههبت بههه آبیههاری جویچهههیاقطههرن

 44تهههن بهههر هکتهههار(،  51) ،مسهههاوی یکهههردعم  آوردن

 هانسههن و مههی .شههودمههیدرصههد آب کمتههر مصههرا 

(Hanson & May, 2004) در  فرنگههیعم کههرد گوجههه

بهها  هههایدر خههاک یو بههاران ایقطههرن یاریههآب هههایروش

کردنههد و  یرا بررسهه ایههفرنیو شههور در کا  نیبافههت سههنگ

عم کههرد در روش  زانیههم بههه ایههن نتیجههه رسههیدند کههه

تها   اسهت  شهتریتهن بهر هکتهار ب  22تا    12  یانطرق  یاریآب

دو روش  نیهه. تفههاوت درآمههد ایبههاران یاریههروش آب در

 .بههرآورد شههدن اسههتد ر در هکتههار  1500تهها   800 نیبهه

ا هههر  (Biswas et al., 2015) بیسهههواس و همکهههاران

وری بهر عم کهرد، بههرنرا  ای و مها    متقاب  آبیهاری قطهرن

 کردنههد و رسههی ری  بفرنگههآب و بههازدن اقتصههادی گوجههه

ر افههزایه درا ای بهها مهها   آبیههاری قطههرن ۀبرجسههتنقههه 

فرنگههی تو یههد و کههاهه مصههرا آب در کشههت گوجههه

  (Ewaid et al., 2019) و همکههاران اوایههد .نشههان دادنههد

آب مههورد نیههاز چنهد گیههان شههام  گنههد ، جههو، بها بههرآورد 

 ۀفرنگههی از طریههو مههدل کههرار وات و رابطههذرت و گوجههه

نیههاز ، یههه بههرای جنههوب کشههور عههرا مانت -پههنمنفهها و 

 . کردندگزارش   مترمی ی 1180فرنگی را  گوجهخا ب 

در  محققههانهههای در مجمههوگ، براسههاس بررسههی 

-و بهههرن کههاربردیحجههم آب  ،داخهه  و خههارج از کشههور

فرنگههی در مطا عههات مخت هه  متغیههر و وری آب گوجههه

تههابع شههرایط زمههانی و مکههانی تحقیههو اسههت. مطا عههۀ 

 کههاربردیبههرای تعیههین حجههم آب  مزمههانجههامع و ه

و بههردار( توسههط بهههرنبههه مزرعههه )حجههم آب دادن شههدن 

فرنگههی در کشههور تههاکنون در منههابع وری آب گوجهههبهههرن

تعیههین ایههن حجههم آب کههاربردی  ، گههزارش نشههدن اسههت

 از طرفهههی،سهههت. مقا هههه ایهههن اههههای ههههدایکهههی از 

محصههو ت در تو یههد مصههرا آب  مههدیریت هههایشههاخب

و  ههههافراسهههنجاز  ،ت ههه  در کشهههورمخ یغو بههها یزراعههه

 ن،یکههتن تهه م یهایزیردر برنامههه یدیههک  یهاشههاخب

 یکشههاورز بخهههاز آب در  یو مصههرا اصههو  بیتخصهه

یکههی از نیههز هههای نههوین آبیههاری توسههعۀ سههامانه .اسههت

کشههاورزی در چنههد دهههۀ  اصهه ی بخههههههای برنامههه

ههها در گذشههته اسههت کههه ارزیههابی نقههه ایههن سههامانه

 آبیههاریمههدیریت مصههرا آب هههای افههزایه شههاخب

 هههها و گهههذاریتوانهههد نقهههه مهمهههی در سیاسهههتمهههی

های آینهدۀ کشهور داشهته باشهد. ایهن تحقیهو ریزیبرنامه

هههای مههدیریت مصههرا آب بهها هههدا تعیههین شههاخب

، رانهههدمان کهههاربرد آب آبیهههاری و کهههاربردی)حجهههم آب 

فرنگهههی در کشهههور و در تو یهههد گوجههههوری آب( بههههرن

-بهر ایهن شهاخبی نهوین آبیهاری  ههانهساماتا یر  ارزیابی  

 . استناجرا شدها  

 

 هامواد و روش

م ههی و  گسههتردن در سههطر صههورتبهههتحقیههو ایههن 

فرنگههی هههای تو یههد گوجهههدرصههد قطههر 75در بههیه از 

-97  سهال زراعهی  ۀا شهد. براسهاس آمارنامهدر کشور اجهر

فرنگههی در سههطر زیرکشههت و میههزان تو یههد گوجههه 1396

می یههون تههن  5/ 68و  هکتههار 127985ترتیههر کشههور بههه

منههاطو عمههدن تو یههد ایههن محصههول،  1اسههت. در جههدول 

-سطر زیرکشهت، میهانگین عم کهرد و که  تو یهد گوجهه

 ,.Ahmadi et al)فرنگههی در کشههور ارا ههه شههدن اسههت 

 کرمههانجنههوب، (درصههد 13/ 3) فههارساسههتان . (2019

 9/ 7) بوشههههر، (درصهههد 10) هرمزگهههان ،(درصهههد 10/ 5)

 7/ 4خوزسههتان )، (درصههد 9/ 4) یرضههوخراسههان، (درصههد

 ،(درصهههد 4/ 2زنجهههان ) ،(درصهههد 5/ 6) نیقهههزو  ،(درصههد
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درصههههد(  1/ 4همههههدان ) و  (درصههههد 3/ 8) گ سههههتان

فرنگههی را در بیشههترین سههطر زیرکشههت و تو یههد گوجههه

درصههد  75ههها بههیه از . ایههن اسههتانانههدداشههتهکشههور 

 فرنگهههی را در کشهههور شهههام سهههطر زیرکشهههت گوجهههه

 ، عههه در هههر اسههتاند مطاشههوند. تعههداد مههزارگ مههورمههی

اسهتان آن  فرنگهی در  متناسر بها سهطر زیرکشهت گوجهه

انتخاب شد. عهتون بهر تفهاوت در اق هیم و بافهت خهاک در 

مناطو مخت ه ، زمهان کاشهت و مهدیریت زراعهی نیهز در 

. بههرای ملههال، در برخههی اسههتتو یههد متفههاوت  ۀمنطقهه

فرنگههی پههاییزن و در برخههی منههاطو منههاطو کشههت گوجههه

کشهت تهون ی )بهرای روش  برخهی منهاطو  . در  بهارن اسهت

اسههتفادن از سههایر منههاطو بهها ج ههوگیری از سههرما( و در 

مهها   پتسههتیکی بههرای کههاهه تبخیههر مرسههو  اسههت. در 

کههه  شههدانتخههاب منههاطو و مههزارگ مههورد مطا عههه سههعی 

 همه این شرایط  حاد شود.  

بههر آن، در هههر یههک از منههاطو مههورد مطا عههه، عههتون

هههای مخت هه  کههه بافههت شههوند مههزارگ طههوری انتخههاب

 ههههایروشفرنگهههی، گوجهههه ارقههها  مخت ههه خهههاک، 

 ههههای، شهههوریو کاشهههت )بهههذری و نشهههایی( آبیهههاری

 آب و خههههاک متنههههوگ در میههههان مههههزارگ انتخههههابی

 بهههرداران پیشهههرو و معمهههو ی وجهههود داشهههتهو بههههرن

 باشد.

 

 * شور ر ش  فرنگیهای توليد شوجهسطا زیرششز، توليد و ميانگين عملکر   ر قطب -1جدو  

Table 1 ی Cultivated area, production and average yield in tomato production hubs in Iran* 

 استان 

Province 

  زیرکشت سطح

Cultivated 

area (ha) 

 میانگین عملکرد

Yield (kg/ha) 

 کل تولید 

Production 
(ton) 

 17004 فارس  

13381 

12917 

12446 

12062 

9414 

7105 

5650 

5328 

4837 

1748 

917 

55950 951369 

 461576 34495 کرمان جنوب 

 497862 38542 هرمزگان  

 657473 52824 بوشهر  

 518671 43000 رضوی خراسان  

 364444 38714 خوزستان  

 388626 54698 قزوین  

 288125 51000 کرمانشان  

 274233 51475 زنجان  

 212383 43909 گ ستان  

 
 همدان 

 سمنان 

42587 

31700 

74455 

29065 

 5667011 44279 127985 جمع ک /میانگین 

                          *  (Ahmadi et al. 2019) 

 

هههای مههورد مطا عههه در هههر ، شهرسههتان2در جههدول 

-شههدناسههتان و تعههداد مههزارگ انتخههابی هههر اسههتان ارا ههه 

. مهزارگ مهورد مطا عهه بها همهاهنگی مراکهز خهدمات است

هههای جهههاد کشههاورزی منههاطو مههورد مطا عههه یتمههدیر و 

بافههت جم هه  از طیاغ هر شههراکهه  ندشههدانتخهاب  یطهور

خههاک  و  آب یمخت هه ، شههور هههایتیریمههدخههاک و 

را پوشههه  رنیههو غ هههای آبیههاری متنههوگ، روشمخت هه 

، کههاربردیآب  جم ههه از مههوردن رهههای شههاخب دهنههد.
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بهههدون دخا هههت در برنامهههۀ آبیهههاری و تحهههت مهههدیریت 

 .ندگیری شدن اندازناورزاکش

بهها توجههه کشههاورزان  توسههطحجههم آب دادن شههدن  

 ،WSC بهها ف ههو و روش آبیههاری، بههه نههوگ منبههع آبههی 

)مهههدل دسهههتگان او تراسهههونیک  یههها و حجمهههی کنتهههور 

UFL01-P )گیههری حجههم آب گیههری شههد. انههدازنانههدازن

 پههایهدر طههول یههک فصهه  زراعههی کامهه   کههاربردی

 .  دش

 

 مخبلف های مطالعه و تعدا  ماارت انبخابی  ر اسبا  ر مو  هایشهرسبا  -2جدو  

Table 2. The cities and the number of selected farms in  different provinces 
 استان

Province 

 های مورد مطالعهشهرستان

Cities 

  مزارع  انتخابی تعداد 

No. farms  فارس 

Fars 

 23 دان یسپو  مرودشت  ،کازرون

 ج.کرمان 

J.Kerman 

 21 عنبرآباد  ، کهنوج ورودبار جنوب

 هرمزگان 

Hormozgan 

 12 میناب و جاسک 

 بوشهر 

Bushehr 

 24 برازجان  ،یآبدان، بردخون، کاک

  .رضوی 

Kh.Razavi 

 31 جا  تربت ، چناران ومشهد

 قزوین 

Qazvin 

 16 قزوین و تاکستان 

 خوزستان 

Khouzestan 

 16 ، شوش و گتوند مشکاندی ،دزفول

 تان گ س

Golestan 

 8 رامیان 

 زنجان 

Zanjan 

 17 زنجان و ابهر 

 همدان 

Hamedan 

 8 اسدآباد و نهاوند 

 سمنان 

Semnan 

 9 شاهرود، میامی و بسطا  

 

فرنگههی در کشههور روش آبیههاری اغ ههر مههزارگ گوجههه      

 در مههزارگ مههورد مطا عههه، اسههت.  (تیهه ای نههواری )قطههرن

)تیهه ( و واری ای نههقطههرنروش بههه درصههد  83/ 8آبیههاری 

در برخهههی . اسهههتای سهههایر مهههزارگ بهههه روش جویچهههه

مهههورد مطا عهههه از جم هههه بوشههههر، هرمزگهههان، منهههاطو 

مهزارگ آبیهاری   ،زنجان، قهزوین، همهدان و جنهوب کرمهان

 کههاربردیگیههری آب فرنگههی بههرای انههدازنسههطحی گوجههه

 ۀرو، در ایههن منههاطو روش آبیههاری همههایههنازیافهت نشههد. 

مههورد مطا عههه طههوری  مههزارگبههود. تیهه  منتخههر مههزارگ 

)داخ هی و فرنگهی  انتخاب شدند کهه ارقها  مخت ه  گوجهه

  را پوشهههه دهنهههد. از ن هههر سهههطر سهههوادخهههارجی( 

 نیهههز مههههزارگ مهههورد مطا عههههه دارای بههههردارانبههههرن

 18  بها سهطو  مخت ه  سهواد بودنهد. حهدود  یبردارانبهرن

بهههرداران مهههورد مطا عهههه دارای سهههطر بههههرن درصهههد از

درصههد  41 رصههد راهنمههایی،د 20 تحصههیتت ابتههدایی،

 درصههد دارای تحصههیتت دانشههگاهی بودنههد. 21و  دیههپ م

مههزارگ کمتههر از یههک هکتههار تهها حههدود زیرکشههت سههطر 

. و هی اسهتهکتهار    4/ 8و متوسهط آنهها  هکتار متغیهر    40

 45سههطر زیرکشههت اغ ههر مههزارگ مههورد مطا عههه )حههدود 

شهوری آب آبیهاری در .  اسهتهکتهار    5تها    2درصد( بهین  

 2طهههور عمهههدن کمتهههر از مطا عهههه بهههه مهههورد مهههزارگ

کههه کمتههر از حههد ارزیههابی شههدن زیمنس بههر متههر دسههی

 & Maas)فرنگهی اسهت آستانۀ تحمه  بهه شهوری گوجهه

Haffman, 1997) . در برخهههی از شهههوری آب آبیهههاری

دسهههی  3درصهههد( نیهههز بیشهههتر از  12مهههزارگ )حهههدود 

. شههوری خههاک در محاسههبه شههدن اسههتزیمههنس بههر متههر 

 3مههههورد مطا عههههه کمتههههر از زارگ درصههههد از مهههه 75

 3زیمنس بههر متههر و در سههایر مههزارگ بیشههتر از دسههی

میههانگین و  ،3در جههدول  .اسههتزیمنس بههر متههر دسههی

شههدن در  یریگانههدازن یپارامترههها یبرخههانحههراا معیههار 
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شههوری آب  وردن شههدن اسههت.مههورد مطا عههه آرگ امههز

اشههباگ خههاک در مههزارگ اسههتان  ۀآبیههاری و شههوری عصههار

بههارش هر بیشههتر از سههایر مههزارگ بههود. و بوشهههرمزگههان 

مو ر در مهزارگ کشهت پهاییزن )جنهوب کرمهان، هرمزگهان، 

کشههت بههود تهها درمههزارگ بوشهههر و خوزسههتان( بیشههتر 

 بهارن.  
 

 مور  مطالعه  يری شده  ر ماارتشپارامبرهای اندازهبرخی تغييرات  ةمحدو  -3 جدو 

Table 3. Range of changes in some parameters measured in the tomato farms 

 استان

Province 

 شوری آب

 آبیاری

Irrig. 

water 

qual. 

(dS/m) 

شوری  

 خاک

Soil EC 
(dS/m) 

 سطح مزارع

Farm area 
(ha) 

 طول دورة 

 رشد 

Crop 

growth 

period 

(days) 

متوسط  

 عمق 

 آب آبیاری

Irrig. 

depth 
(mm) 

 کل بارش در 

 دوره رشد 

Rainfall 
(mm) 

 بارش مؤثر

 در 

 وره رشد د

Effective 

Rainfall 

(mm) 

 فارس 

Fars 
0.75±0.14 1.52±0.49 2.50±1.71 138±15 21.0±10.0 68.2±53.4 39.9±35.6 

 ج.کرمان 

J.Kerman 
1.42±0.81 1.68±0.69 2.70±2.54 156±14 14.0±5.5 222.0±0.0 166.5±0.0 

 هرمزگان 

Hormozgan 
2.47±1.57 5.37±2.46 5.50±3.50 130±32 8.9±6.4 425.5±3.6 140.4±17.2 

 بوشهر 

Bushehr 
3.18±0.78 5.77±1.73 3.02±2.13 162±21 6.2±1.7 358.1±21.6 268.6±16.2 

  .رضوی 

Kh.Razavi 
1.62±1.42 1.08±0.95 8.52±7.99 130±16 50.7±18.2 40.6±28.8 30.4±21.6 

 قزوین 

Qazvin 
1.47±0.28 1.39±0.91 7.92±10.17 159±13 23.5±25.6 9.5±14.9 7.6±11.9 

 خوزستان 

Khouzestan 
1.28±0.83 2.08±1.22 3.50±4.95 153±17 16.6±10.5 622.0±0.0 214.0±49.0 

 گ ستان 

Golestan 
1.59±0.59 1.05±0.42 1.09±0.46 133±19 36.0±16.9 211.0±0.0 141.0±0.0 

 زنجان 

Zanjan 
1.02±0.64 1.58±1.16 4.18±3.08 152±27 20.8±10.6 24.5±17.3 18.4±12.9 

 همدان 

Hamedan 
0.67±0.16 0.74±0.19 1.85±1.00 149±22 31.4±20.3 110.5±122.0 55.3±61.0 

 سمنان 

Semnan 
0.92±0.16 1.52±0.29 3.22±1.54 148±22 21.0±13.4 18.6±1.7 8.4±1.2 

 Total 1.47±2.10 2.34±2.04 4.45±5.49 146±22 23.5±19.6 186.2±193.6 102.7±96.3ک  

 

      

 ,SCSبههرآورد شههد ) SCSبههه روش  مههر ربارنههدگی       

 فههها ونیهههاز آبهههی گیهههان مرجهههع بهههه روش  (.1972

سههال  10هههای بهها اسههتفادن از دادنو مانتیههه  -مههنپههن

تههرین ایسههتگان از نزدیههک مههوردن راخیههر بههرای منطقههۀ 

نیههاز آبههی گیههان مرجههع بهها  .گردیههدهواشناسههی بههرآورد 

 Allen et) گیهان   رشهددر مراحه عمهال ضهریر گیهاهیا

al., 1998)  .بههه نیههاز آبههی خهها ب گیههان تبههدی  شههد

 عم کهههرد محصهههول در پایهههان فصههه  زراعهههی نیهههز 

در  (آبیههاری و بههارش مههو ر( وری آبگیههری و بهههرنانههدازن

و بهرآورد    مطا عهه  مهوردههای  منهاطو و اسهتان  هر یهک از
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ههای بها توجهه بهه نوسهان عم کهرد در سهالمقایسه شهد.  

ون بههر عم کههرد در سههال تحقیههو ، عههتزراعههی مخت هه 

(، عم کهرد مهزارگ مهورد مطا عههه 1397-98)سهال زراعهی 

-97در سال زراعهی قبه  از سهال تحقیهو )سهال زراعهی  

آوری و متوسههط عم کههرد دو سههال در ( نیههز جمههع1396

حجهم آب متوسهط بهرای تعیهین هها اسهتفادن شهد. تح ی 

هههای مههورد در اسههتان محصههولعم کههرد  و  کههاربردی

میههانگین وزنههی )نسههبت بههه سههطر زیرکشههت(  از ،همطا عهه

وری آب از میهههانگین و بهههرای محاسهههبۀ متوسهههط بههههرن

 اسههتفادن شههد( حجههم آب کههاربردیوزنههی )نسههبت بههه 

(Nazari, 2018) .بیو تشههخ نیانگیههم ۀسههیمقا یبههرا 

اسههتفادن  LSDدرصههد  95از روش  ،همگههن یهههاگههرون

خوشههه قههرار دادن  کیهههمگههن در  هههای. گههروندیههگرد

)حجههم آب گیری شههدن های انههدازننمونههه یههتکفا .ندشههد

 زیههر بررسههی شههداز رابطههۀ آبیههاری و عم کههرد محصههول( 

(Sarmad et al., 2001). 

(1) z
n

(x )


=

−

2 2

2 

 

 که در آن،

n  =های  ز  بههرای تح یهه  واریههانس گیریتعههداد انههدازن

سههطر اعتمههاد )بههرای =  z ؛هههای مههورد مطا عهههشههاخب

 ر ن هههرد 1/ 96مقهههدار آن  ،درصهههد 95سهههطر اعتمهههاد 

2؛گرفتههه شههد(
میههانگین =  µ ؛واریههانس جمعیههت=  

 .هاگیریمیانگین اندازن=   xو   ؛جامعه

ههها در دو بههرای بررسههی کفایههت نمونههه 1از رابطههۀ      

ههها( و اسههتانی اسههتفادن شههد. سههطر کشههوری )کهه  نمونههه

واقعهههی و میهههانگین  ۀتفهههاوت بهههین میهههانگین در جامعههه

 اس کشهههوری و اسهههتانی قیهههر م( د−x)هههها نمونهههه

 در ن ر گرفته شد.  درصد   20و   10ترتیر  به

 تعیهههین شهههد زیهههروری آب از رابطهههۀ شهههاخب بههههرن

(Molden et al., 1998): 

 

(2) 
 CW

CY
WP =

 
   

 که در آن،

WP  =مترمکعههر بههر وری فیزیکههی آب )کی ههوگر  بهههرن

و  ؛ر هکتههار()کی ههوگر  بههمحصههول عم کههرد =  CY ؛(آب

CW  =مههر ردن و بارنههدگی ادن شههمجمههوگ حجههم آب د 

 ر هکتار(.  بفرنگی )مترمکعر در تو ید گوجه

راندمان کهاربرد آب در مزرعهه بها اسهتفادن از نسهبت نیهاز 

 بههه حجههم آب دادن شههدن، بههرآورد شههدآبیههاری خهها ب 

(FAO, 2020; Zhou et al., 2021) ایهههن روش .

کههه  متوسهههطی از شهههاخب رانهههدمان کهههاربرد آب را در 

. بههرای بررسههی تغییههرات دهههدیمهه ارا هههفصهه  زراعههی 

از  ههههای مهههورد مطا عهههه در منهههاطو مخت ههه شهههاخب

 تح ی  واریانس استفادن شد.

 

 و بحث  نتایج

حجههم آب ) شههدن گیریانههدازنهههای کمیههتکفایههت 

در ههها بههرای کهه  دادن (فرنگههیو عم کههرد گوجههه آبیههاری

 های آمهههاری. شهههاخبارا هههه شهههدن اسهههت 4جهههدول 

نگین، انحههراا یهها  مشههامشههدن  گیریانههدازنهههای کمیههت

 بههها تعهههدادو محاسهههبه ههههای  ز  معیهههار و تعهههداد دادن

شههدن بههرای حجههم آب مصههرفی و گیههرینانههدازهههای دادن

تعههههداد شههههد. مقایسههههه فرنگههههی عم کههههرد گوجههههه

های حجهههم آب مصهههرفی و عم کههههرد در گیریانهههدازن

حههدود سههه برابههر و  ،176مههزارگ گوجههه فرنگههی برابههر 

(. بنههابراین 4)جههدول بههود  های  ز گیریتعههداد انههدازن

 هها قابه ها بهرای تح یه  آمهاری ایهن کمیهتکفایت دادن

هههها در مقیهههاس کفایهههت دادن اعتمهههاد و محهههرز اسهههت.

استانی نیز مهورد تاییهد قهرار گرفهت کهه بهرای ج هوگیری 

کفایهت اسهتانی از طو نی شهدن مقا هه، از ارا هه جز یهات  

 خودداری شدن است.ها دادن
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 فرنگی ماارت توليد شوجه  ر هایريشاندازهشفایز   یارآم هایشاخص -4جدو  

Table 4. Statistical indicators of adequacy of measurements in tomato production farms 
 شاخص آماری

Statistical index 

 * کاربردی حجم آب 

Applied water 

 * فرنگیعملکرد گوجه

Yield 
 4/61 8094 میانگین 

 25 3408 ر انحراا معیا

 62 68 گیری  ز  تعداد اندازن

 176 176 شدن انجا  گیریتعداد اندازن
 است. تن بر هکتارفرنگی بر حسر عم کرد گوجهو  مترمکعر بر هکتاری بر حسر حجم آب کاربرد *

 

حجهههم آب میهههانگین بهههرای بررسهههی تغییهههرات 

)آب آبیههاری و بههارش وری آب کههاربردی، عم کههرد و بهههرن

 هایفرنگههههی در اسههههتانگوجههههه یههههدتو در مههههو ر( 

 شهههد از تح یههه  واریهههانس اسهههتفادن  ،مهههورد مطا عهههه

کهههاربردی، حجهههم آب میهههانگین (. تفهههاوت 5)جهههدول 

 هایدر اسههههههههتان وری آبعم کههههههههرد و بهههههههههرن

منتخهههر در سهههطر احتمهههال کمتهههر از یهههک درصهههد 

 .استدار معنی

 
 های منبخبفرنگی  ر اسبا وليد شوجه ر ت  وری آبتحلي  واریانس حجآ آب شاربر ی، عملکر  و بهره -5جدو  

Table 5. Analysis of variance of applied water, yield and water productivity in tomato production in selected 

provinces 
 منبع تغییرات

Source of 

variations 

 مجموع مربعات

Sum of squares 

 درجه آزادی 

Degrees of 

freedom 

 ربعات مگین میان

Average of 

squares 

 Fمقدار 
F value 

 Pمقدار 

P value 

 Analysis of variance of applied water تحلیل واریانس حجم آب کاربردی 

 کمتر از یک درصد  1/37 41/1×810 10 41/1×910 ها بین استان

   79/3×610 165 26/6×810 ها درون استان

    175 03/2×910 ک  کشور 

 Analysis of variance of yield یانس عملکرد رل واتحلی

 کمتر از یک درصد  2/19 5740 10 57402 ها بین استان

   300 165 49446 ها درون استان

    175 106848 ک  کشور 

 Analysis of variance of water productivity وری آبتحلیل واریانس بهره

 رصد یک د کمتر از  4/7 43 10 453 ها استان نیب 

   6 159 976 ها استان درون

    169 1429 کشور  ک 

 

فرنگهههی در میهههانگین حجهههم آب مصهههرفی گوجهههه

درصهههد  5ههههای منتخهههر در سهههطر احتمهههال اسهههتان

. بههر مبنههای میههانگین حجههم آب (6)جههدول  شههدمقایسههه 

 ۀهای کشههور را بههه چهههار خوشههتههوان اسههتانمصههرفی، می

  سههتانهای گاول اسههتان ۀ. در خوشههکههرداصهه ی تقسههیم 

در آنههها  کههاربردیحجههم آب  قههرار دارنههد کههه بوشهههر و 

 دو  جنههههوب کرمههههان، ۀدر خوشهههه .اسههههتکمتههههرین

سههو   ۀدر خوشهه و هرمزگههان، خوزسههتانهههای اسههتان
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چههههار   ۀو زنجهههان و در خوشههه سهههمنانههههای اسهههتان

 رضههویخراسههان ، قههزوین و همههدان هههای فههارس،اسههتان

در  .(6)جههدول  کههاربردیبهها بیشههترین حجههم آب هسههتند 

گ سههتان بههه د یهه  بارنههدگی بیشههتر در فصهه  زراعههی 

بوشهههر بههه سههبر کشههت پههاییزن و در فرنگههی و گوجههه

هههای پههاییزن بههه عنههوان جبههران بخشههی اسههتفادن از بههارش

از نیههاز آبههی، آب کمتههری از طریههو آبیههاری بههه مههزارگ 

سهههم بههارش مههو ر در تههامین نیههاز کهه  . اسههتندادن شههد

در و بوشهههر   سههتانهههای گفرنگههی در اسههتانآبههی گوجههه

 درصههد بههودن اسههت.  37و  28ترتیههر سههال تحقیههو بههه

هههای خوشههۀ طههور مشههابه، ایههن اسههتد ل بههرای اسههتانبههه

و هرمزگههان( هههم صههاد   خوزسههتانکرمههان، دو  )جنههوب

کمبهود یها هها بهه د یه  کشهت بههارن و  است. سایر استان

فرنگهههی، آب در دورۀ رشهههد گوجهههه مهههو ر بهههارش نبهههود

. اسههتنبههه مههزارگ دادن شههد بیههاریبیشههتری از طریههو آ

در مههزارگ مههورد مطا عههه  کههاربردیبیشههترین حجههم آب 

بهها بههیه از  ،رضههوی و قههزوینهههای خراسههاناسههتاندر 

 گیههههری شهههد کهههه بههههاانهههدازن ،مترمکعهههر 11000

 همخهوانی داردسهایر مطا عهات  ههای میهدانی  گیهریاندازن

(Baghani, 2007) . در مجمهههوگ، حجهههم آب دادن شهههدن

نگهی کمتهر از مقهادیر مطهر  شهدن در فرجههبه مهزارگ گو

اسههتفادن از کشههت  .کارشناسههی اسههت هههایبینههیپههیه

ای قطههرنو توسههعۀ آبیههاری )مهها   پتسههتیکی( تههون ی 

 فرنگهههی از د یههه  اصههه یدر مهههزارگ گوجههههنهههواری 

 هههایکههاهه مصههرا آب اسههت و بهها نتههایج پههژوهه

 ;Bogle et al., 1989) قب هههی ههههم سهههازگاری دارد

Neerai et al., 2000, Jolaini, 2011, Biswas et  
 

al., 2015) . 

  

 های منبخب فرنگی  ر اسبا شوجه شاربر ی ميانگين حجآ آب  -6جدو   

Table 6. Average of tomato applied water in selected provinces 

 خوشه 

Cluster 

 استان

Provinces 

 (ha/3mحجم آب کاربردی )

Applied water 

 ای رتبه مقایسه 

Comparative 

rank 

1 
 a 3752 گ ستان 

 ab 4648 بوشهر 

2 

 abc 5109 جنوب کرمان 

 bc 5546 خوزستان 

 c 6157 هرمزگان 

3 
 d 8357 سمنان 

 de 8877 زنجان 

4 

 ef 10018 فارس 

 efg 10255 همدان 

 fg 11129 قزوین 

 g 11714 رضوی خراسان 

  7729 های منتخر )میانگین وزنی( استان
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 ازحاصههه  خههها ب آبیهههاری  ازیهههن 1  در شهههک

 فهها وبههه روش  ریههسههال اخ 10 یواشناسههه هههایدادن

(، در NETWATو سهههند م هههی آب ) همانتیههه-مهههنپهههن

ههای مهورد مطا عهه مقایسهه شهدن اسهت. نتهایج دو استان

یهها اخههتتا انههدک  انههدههها مشههابهروش در اغ ههر اسههتان

در اسههتان )حههدود دو برابههر( بیشههترین تفههاوت . دارنههد

متوسهط نیههاز آبهی خهها ب . شهودمههیمشهاهدن  زسهتانخو

مانتیههه -پههنمنفهها و سههند م ههی و محاسههباتی بههه روش 

 517و  227ترتیههر بههرای شههمال اسههتان خوزسههتان بههه

 مقهههدار را فرشهههی و همکهههاران. ایهههن اسهههت متهههرمی ی

Farshi et al., 1997)( گههزارش  متههرمی ی 556 نیههز

سهند   در  ییکهی از د یه  اصه ی تفهاوت نیهاز آبه.  انددادن

 فهههها وهههههای محاسههههباتی بهههها روش دادن در م ههههی و 

اق یمهههی، تغییهههرات تهههاریخ کاشهههت، ، مانتیهههه-پهههنمن

ههوا در چنهد دههۀ اخیهر   دمهایبارندگی مهو ر و افهزایه  

گذشهته عهتون بهر تها یر ههای  سهالدر    دمهااست. افزایه  

بههر نیههاز آبههی گیههان موجههر تغییههر مراحهه  فنو ههو یکی 

بهرای شهدن اسهت.    نیهز(  ویژن طهول دورۀ رشهد)بهگیاهان  

ویههژن بههرای ملههال، تههاریخ کاشههت و برداشههت محصههول بههه

 محصههو ت پههاییزن کههه بارنههدگی هههم در فصهه  پههاییز 

طهور معمهول بیشهتر اسهت، بهر نیهاز آبهی گیهان خی هی به

فرنگههی مههو ر اسههت. در برخههی محصههو ت ملهه  گوجههه

ماننههد هههای کاشههت گیههان در منههاطو گههر  دامنههۀ تههاریخ

مههان اسههت سههه نههوگ و حههدود  ههی متبوشهههر و مینههاب خی

که یکی از عوام  اصه ی تغییهر نیهاز آبهی گیهان در مهزارگ 

هههای کاشههت فع ههی برخههی ایههن منههاطو اسههت. تههاریخ

هههای کاشههت موجههود در منههاطو ملهه  بوشهههر بهها تههاریخ

سند م ی ههم خی هی متفهاوت اسهت. بهرای ملهال، تهاریخ 

فرنگهی در کاشت پیشهنهادی سهند م هی آب بهرای گوجهه

برداشهت تیهر مهان ذکهر شهدن   بوشهر اسهفند مهان و تهاریخ

فرنگههی در ایههن اسههتان کههه امههروزن گوجهههاسههت. در حهها ی

از اواسههط مهههر مههان تهها اواخههر آذر مههان کشههت و تهها 

شههود. بههدیهی اسههت کههه برداشههت مههیهههم اردیبهشههت 

بارنههدگی مههو ر و تبخیههر و تعههر  گیههان در ایههن دو بههازۀ 

ایههن  نمونههۀ دیگههربههود.  زمههانی نیههز متفههاوت خواهههد

اسهتان   فرنگهی در شهمالتغییرات، تهاریخ برداشهت گوجهه

 خوزسهههتان اسهههت. در سهههند م هههی تهههاریخ برداشهههت

فرنگههی در شههمال اسههتان خوزسههتان دهههۀ دو  گوجههه

فههروردین مههان قیههد شههدن اسههت. در حهها ی کههه در مههزارگ 

مهههورد مطا عهههه در شهههمال اسهههتان خوزسهههتان، تهههاریخ 

تهها اواسههط تیههر  تحقیههو در سههال فرنگههیبرداشههت گوجههه

طهور مشهابه، در اسهتان همهدان مان ادامه داشته اسهت. بهه

فرنگهی در سهند م ههی آب )اسهدآباد( تهاریخ کاشهت گوجهه

در مههزارگ  امهها شههدن اسههتگفتههه اوایهه  اردیبهشههت مههان 

تههاریخ کاشههت )اسههدآباد(  ایههن اسههتانمههورد مطا عههه 

 اسهههت.  1397فرنگهههی نیمهههۀ دو  خهههرداد مهههان گوجهههه

ههها در تههاریخ گفتههه شههد، ایههن تفههاوت طههور کههههمههان

تههاریخ برداشههت محصههول، موجههر  آن و بههه تبههع ،کاشههت

تغییههر در مقههادیر تبخیههر و تعههر  و همچنههین نیههاز آبههی 

اصهه ی اخههتتا در یکههی از د یهه  و شههود مههیگیههان 

فهها و هههای محاسههباتی بهها روش مقههادیر سههند م ههی و دادن

کهه مقهادیر اسهت  مانتیهه اسهت. نکتهۀ دیگهر ایهن  -پنمن

آب خههاککههردن نیههاز آبههی سههند م ههی آب بههدون  حههاد 

فرنگههی و کوتههان شههدن دورۀ تغییههر ارقهها  گوجهههاسههت. 

رشد ارقا  جدیهد نیهز یکهی از عوامه  مهو ر بهر نیهاز آبهی 

ههای و دادنمقهادیر نیهاز آبهی سهند م هی در  گیان و تفاوت  

روز رسهانی مقهادیر نیهاز بههدر مجمهوگ،  سهت.  محاسباتی ا

 رد. آبی سند م ی ضرورت دا

نیهاز خها ب آبهی مقهادیر  اختتا میهانگین وزنهی  

سهههند م هههی و  درههههای مهههورد مطا عهههه همهههه اسهههتان

و  572ترتیههر هههای دن سههال اخیههر بهههمحاسههباتی بهها دادن

 است.   مترمی ی 674
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 مانبيث و سند ملی آب-پنمن فائو روش  انياز خالص آبياری برآور  شده ب ةمقایس –1شک  

Fig. 1. Comparison of net irrigation water requirement estimated by the Penman-Monteith method and 
 the national water document 

 

آب آبیههاری متوسههط شههاخب رانههدمان کههاربرد 

نشهان دادن شهدن  2در شهک   منهاطو مهورد مطا عهه  برای  

بوشهههر، اسههتان سههه اسههت. مقههادیر ایههن شههاخب بههرای 

درصههد و  100آبیههاری مگ سههتان و سههمنان بههه د یهه  کهه

اسههت؛ درصههد متغیههر  80تهها  60در سههایر منههاطو بههین 

 درصهد  78/ 1منهاطو مهورد مطا عهه    ۀمیانگین وزنهی همه

  بیه از میانگین راندمان کاربرد آب در کشور است.  و 

 

هههای سههطحی، بههارانی میههانگین رانههدمان کههاربرد در روش

و درصهههد  71/ 1و  62/ 1، 53/ 6ترتیهههر ای بههههو قطهههرن

گههزارش درصههد  58/ 8 کشههوری ایههن شههاخب میههانگین

زیهههاد بهههودن . (Abbasi et al., 2020) اسهههتشهههدن 

رانههدمان کههاربرد در منههاطو مههورد مطا عههه بههه میههانگین 

فرنگههی و در مههزارگ گوجهههای قطههرنآبیههاری توسههعۀ د یهه  

 آبیاری در برخی مناطو است.  کم

 

 
 های مور  مطالعه رنگی اسبا ف مقایسه راندما  شاربر  آب آبياری  ر ماارت شوجه –2شک  

Figure 2. Comparison of tomato irrigation efficiency in the studied provinces 
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 ییی مصرف آب ز یری ر مد  ی اريآب نینو های نقا سامانه

 

هههای منتخههر در اسههتان آب یوربهههرنمیههانگین    

. (7)جههدول  درصههد مقایسههه گردیههد 5در سههطر احتمههال 

تهههوان فرنگهههی، میگوجهههه آب یوربههههرنبهههر مبنهههای 

. کهرداصه ی تقسهیم    ۀد خوشههای کشور را بهه چنهاستان

 رضههویخراسههاناول جنههوب کرمههان و اسههتان  ۀدر خوشهه

دو   ۀ، در خوشههههوریبهههها کمتههههرین بهههههرنهسههههتند 

، بوشهههر، هرمزگههان و قههزوین، در همههدانهههای اسههتان

، فههارس، گ سههتان و خوزسههتانهههای سههو  اسههتان ۀخوشهه

اسههتان سههمنان بهها بیشههترین چهههار   ۀزنجههان، در خوشهه

میههانگین وزنههی  .دارنههدی قههرار فرنگههگوجههه آب یوربهههرن

ههای مهورد مطا عهه فرنگهی در اسهتانوری آب گوجههبهرن

 .  (7)جدول    آب است کی وگر  بر مترمکعر 7/ 39

 

 های منبخبفرنگی  ر اسبا شوجه ر توليد  آب یور بهرهميانگين  -7جدو  

Table 7. Average of tomato water productivity in selected provinces 

 وشه خ 

Cluster 

 استان

Provinces 

 آب یوربهره

(kg/ha) Water 

productivity 

 ای رتبه مقایسه 

Comparative 

rank 

 a 33/4 جنوب کرمان  1 

 a 33/5 رضوی خراسان   

 ab 06/6 همدان  2 

 

 

 bc 84/6 بوشهر 

 bcd 44/7 هرمزگان  

 bcd 89/7 قزوین  

 cd 27/8 خوزستان  3 

 

 

 d 59/8 فارس 

 d 69/8 ستان گ  

 d 89/8 زنجان  

 e 52/9 سمنان  4 

  39/7 میانگین وزنی 

 

ههههای مهههورد تههها یر روش آبیهههاری بهههر شهههاخب

، عم کههرد و کههاربردی)حجههم آب فرنگههی گوجههه ۀمطا عهه

 8ههههای مخت ههه  در جهههدول وری آب( در اسهههتانبههههرن

پهیه از ایهن طهور کهه  همهانارا ه و مقایسه شهدن اسهت.  

 84حهدود  زارگ مهورد مطا عهه  روش آبیهاری مهگفته شهد،  

. اسههت یاچهههیدرصههد جو 16( و  یهه)ت یادرصههد قطههرن

رضههوی، خوزسههتان و چهههار اسههتان )فههارس، خراسههاندر 

هههر دو مههزارگ  ،مههورد مطا عهههاسههتان  11سههمنان( از 

ای بههرای ارزیههابی وجههود جویچهههو ای قطههرنآبیههاری روش 

ههههای مهههورد مطا عهههه، روش داشهههت. در سهههایر اسهههتان

 یعنههی ،ای در منطقههه وجههود نداشههتهآبیههاری جویچهه

روش آبیههاری همههه مههزارگ مههورد مطا عههه فقههط آبیههاری 

هههای مههورد در مجمههوگ، همههۀ شههاخببههود.  ایقطههرن

هههای بهتهر از شههاخب ایقطههرنآبیهاری مههزارگ مطا عهه در 

تفههاوت حجههم آب . هسههتندای آبیههاری جویچهههمههزارگ 

)در  ایقطههرنو ای جویچهههدر دو روش آبیههاری  کههاربردی
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و  ایقطهههرندو روش آبیهههاری ههههر ار اسهههتانی کهههه چهههه

( از ن ههر آمههاری داردوجههود ارزیههابی ای بههرای جویچههه

. در هههر چهههار اسههتان، مههزارگ آبیههاری اسههتدار معنههی

نسههبت بههه مههزارگ آبیههاری حجههم آب کمتههری  ایقطههرن

حجههم دامنههۀ (. 8)جههدول  انههدکههردندریافههت ای جویچههه

 15000تههها  2719از  ایقطهههرنمهههزارگ  کهههاربردیآب 

 7530آن متوسهههط وزنهههی مترمکعهههر بهههر هکتهههار و 

مههزارگ  کههاربردیحجههم آب . اسههتمترمکعههر بههر هکتههار 

مترمکعههر بههر هکتههار  16200تهها  4768از ای جویچههه

. اسههتمترمکعههر بههر هکتههار  9397 متغیههر و میههانگین آن

بهها آبیههاری فرنگههی گوجههه مههزارگ در شههرایط مشههابه، 

اری درصههد نسههبت بههه مههزارگ آبیهه 25حههدود ای قطههرن

کههاهه مصههرا . انههدکههردنای آب کمتههر دریافههت جویچههه

ههههای در مقایسهههه بههها روش ،ایقطهههرنآب در آبیهههاری 

هههای متعههدد داخ ههی و خههارجی در پههژوهه ،سههطحی

 Lin et al., 1983; Jadhav et) گههزارش شههدن اسههت

al., 1990; Shrivastava et al., 1994; Baghani, 

2007; Khorramian, 2013; Abbasi et al., 2020) .

حجهههم آب  (Baghani, 2007) باغهههانی بهههرای ملهههال، 

فرنگههههی را در مشهههههد در دو روش گوجههههه کههههاربردی

 10113و  16700ترتیهههر ای بههههای و قطهههرنجویچهههه

 )(Khorramian, 2013 خرمیههان و مترمکعههر بههر هکتههار 

و  9700ترتیهههر در شهرسهههتان دزفهههول بهههه ایهههن دو را

در  .سههتاکههردنگههزارش مترمکعههر بههر هکتههار  6200

 ,.Abbasi et al) عباسههی و همکههاران ای دیگههر،مطا عههه

در ارتقههای را مههدرن  یاریههآب یهاشههبکهنقههه   (2018

 تو یهههههدمصهههههرا آب در  تیریمهههههد یهاشهههههاخب

بهها ایههن محققههان . نههدانکههردای ملبههت ارزیههابی ع وفهههذرت

 ابیهههپادر مصهههرا آب  تیریمهههد یهاشهههاخبارزیههابی 

هههای بهها شههبکهدر مقایسههه  مههدرن یاریههآب یهاشههبکه

آب و رانههدمان  یوربهههرن ،کههاربردیحجههم آب  سههنتی

 23 ریههترتبههه را  ایع وفهههذرتکههاربرد آب در مههزارگ 

 شههتریدرصههد ب 7و  شههتریدرصههد ب 19 ،درصههد کمتههر

   .انددادنگزارش  

 ۀفرنگهی بهرای همهگوجههعم کهرد  وزنهی  میانگین  

و  ایقطهههرنمهههزارگ مهههورد مطا عهههه در دو روش آبیهههاری 

اسههت تههن بههر هکتههار  66/ 1و  62/ 1ترتیههر ای بهههجویچههه

بهها فرنگههی در مههزارگ (. کههاهه عم کههرد گوجههه8)جههدول 

 آبیهههاریبههها در مقایسهههه بههها مهههزارگ  ایقطهههرنآبیهههاری 

 ای بیشههههتر بههههه د یهههه  کههههاهه عم کههههردجویچههههه

کرمههان، بوشهههر و فرنگههی در منههاطو گههر  )جنههوبگوجههه

هههای کههه برخههی از د یهه  آن در بخهههاسههت هرمزگههان( 

. چنانچههه  عم کههرد محصههول دو روش تههه شههدگفپیشههین 

کههه مههزارگ مقایسههه شههود هههایی آبیههاری فقههط در اسههتان

همزمههان ارزیههابی  آنهههادر  ایقطههرنای و آبیههاری جویچههه

رضهههوی، ههههای فهههارس، خراسهههاناسهههت )اسهههتانشهههدن

فرنگههی خوزسههتان و سههمنان(، متوسههط عم کههرد گوجههه

 66/ 1و  75/ 8ترتیههر ای بهههو جویچههه ایقطههرندر روش 

بههه تههن در هکتههار خواهههد بههود و ایههن بههه معنههی افههزایه 

مههزارگ در فرنگههی گوجهههعم کههرد درصههد در  15میههزان 

نسههبت بههه مههزارگ آبیههاری  ایقطههرنمجهههز بههه سههامانه 

افههزایه عم کههرد محصههول در آبیههاری . اسههتای جویچههه

ههههای آبیهههاری سهههطحی در نسهههبت بهههه روش ایقطهههرن

رش گههزانیههز داخ ههی و خههارجی پژوهشههگران تحقیقههات 

  Lin et al., 1983; Shrivastava et)شههدن اسههت 
 

al., 1994; Baghani, 2007; Khorramian, 
 

2013; Zamani et al., 2014; Ghadami et 

al., 2020) . شههاخب عم کهههرد در دو اسههتان فهههارس و

هههای سههایر اسههتانشههاخب عم کههرد درقههزوین بیشههتر از 

 دیههتو  ینسههب تیههمز ،یادر مطا عههه. اسههتمههورد مطا عههه 

گههزارش  و  یبررسهه یفرنگو صههادرات محصههول گوجههه

 رینههر  ارز تهها  یآزادسههاز اسههتیکههه سشههدن اسههت 

و صهههادرات  دیهههتو  ینسهههبتیمز هیدر افهههزا ییبسهههزا

محصههول در  نیههکشههت ا توسههعۀو داشههته فرنگههی گوجههه
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 ییی مصرف آب ز یرید  ر م ی اريآب نینو های نقا سامانه

 Najafi) ن اسههههتشههههد هیاسههههتان فههههارس توصهههه

Alamdarloo et al., 2008). 

 درههههههای آبیهههههاری روشدر وری آب بههههههرن

هههای منتخههر نیههز ماننههد دو شههاخب دیگههر دارای اسههتان

(. میههانگین 8)جههدول توجههه اسههت قابهه  هههای نوسههان

ههههای مهههورد وری آب در اسهههتانوزنهههی شهههاخب بههههرن

ای ای و جویچهههمطا عههه نیههز در دو روش آبیههاری قطههرن

اسههت کی ههوگر  بههر مترمکعههر  6/ 8و  7/ 5ترتیههر بههه

ای نههوین هههوری آب در روش(. افههزایه بهههرن8)جههدول 

ههههای آبیهههاری سهههطحی در آبیهههاری نسهههبت بهههه روش

 Singh and) نیهز گهزارش شهدن اسهت پیشهینتحقیقهات 

Singh; 1978; Shrivastava et al., 1994; 

Baghani, 2007; Saei, 2011; Khorramian, 

2013; Zamani et al., 2014; Ghadami et al., 

2020). 

 
 های منبخب ای  ر اسبا جوییهای و قطرههای آبياری ر روشهای مور  مطالعه  مقایسة شاخص -8 جدو 

Table 8. Comparison of studied indices in drip and furrow irrigation methods in selected provinces 
 

 استان 

Provinces 

 کاربردیحجم آب 

(ha/3m )Applied water 

 Yield عملکرد

(t/ha ) 

 وری آب بهره

Water productivity 

(3kg/m ) 

 
 ای قطره

Drip 

 ای جویچه

Furrow 

 میانگین 

Mean 

 ای قطره

Tape 

 ای جویچه

Furrow 

 میانگین 

Mean 

 ای قطره

Tape 

-جویچه

 ای 

Furrow 

 میانگین 

Mean 

 فارس 

Fars 
10756 8333 10018 2 /89 4 /78 1 /86 5 /8 7 /8 6 /8 

 ج.کرمان

J.Kerman 
5109 - 5109 6 /28 - 6 /28 3 /4 - 3 /4 

 هرمزگان

Hormozgan 
6157 - 6157 0 /52 - 0 /52 4 /7 - 4 /7 

 بوشهر 

Bushehr 
4648 - 4648 9 /48 - 9 /48 8 /6 - 8 /6 

  .رضوی 

Kh.Razavi 
11016 12985 11714 9 /67 4 /56 2 /64 1 /6 4 /4 3 /5 

 قزوین

Qazvin 
4605 6623 5546 0 /61 2 /57 4 /59 9 /9 5 /6 3 /8 

 خوزستان

Khouzestan 
11129 - 11129 4 /91 - 6 /89 2 /8 - 9 /7 

 گ ستان

Golestan 
8877 - 8877 0 /71 - 0 /71 9 /9 - 9 /8 

 زنجان 

Zanjan 
3752 - 3752 9 /42 - 1 /43 7 /8 - 7 /8 

 همدان 

Hamedan 
10255 - 10255 2 /62 - 2 /62 1 /6 - 1 /6 

 سمنان 

Semnan 
7773 10400 8357 6 /82 5 /57 0 /77 6 /10 8 /5 5 /9 

 7/ 39 6/ 8 7/ 5 60/ 6 66/ 1 62/ 1 7729 9397 7530 میانگین )وزنی( 

 

در درصههد مههزارگ مههورد مطا عههه  60نزدیههک بههه 

در در بههههار کشهههت شهههدن بودنهههد. درصهههد  40پهههاییز و 

هههای مههورد مطا عههه در کشههت بهههارن و شههاخب 9جههدول 

انههد. میههانگین وزنههی فرنگههی مقایسههه شههدنگوجههه ۀپههاییز
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فرنگههی در منههاطو بهها مههزارگ گوجههه کههاربردیحجههم آب 

مترمکعههر بههر هکتههار( بههه د یهه   5356کشههت پههاییزن )

هههای پههاییزن کمتههر از میههانگین حجههم اسههتفادن از بههارش

مترمکعههر بههر  9831مههزارگ کشههت بهههارن ) کههاربردیآب 

نسههبت بههه مههزارگ  ،مههزارگ کشههت بههارندر هکتهار( اسههت. 

آب آبیههاری بیشههتری مصههرا درصههد  46حههدود  ،پههاییزن

فرنگههی در . میههانگین وزنههی عم کههرد گوجهههشههدن اسههت

 46/ 1و    74/ 3ترتیهر  ا کشهت بههارن و پهاییزن بههمناطو به

درصهد   60ی افهزایه حهدود  امعنه  کهه بههتن بهر هکتهار  

وری آب عم کههرد در مههزارگ کشههت بهههارن اسههت. بهههرن

کی ههوگر  بههر  9/ 3آبیههاری در منههاطو بهها کشههت پههاییزن )

وری آب آبیههاری در بهههرن اسههت تهها مترمکعههر( بیشههتر

مکعههر(. کی ههوگر  بههر متر 8/ 2کشههت بهههارن )بامنههاطو 

در  (آبیهههاری و بهههارش مهههو ر)آب وری آب بههههرن ،و هههی

کی ههوگر  بههر  7/ 7فرنگههی )گوجههه ۀمنههاطو کشههت بهههار

وری آب آبیهههاری و بهههارش مترمکعهههر( بیشهههتر از بههههرن

کی هههوگر  بهههر  6/ 6مهههو ر منهههاطو کشهههت پهههاییزن )

 بههردارانبهههرن بههه معنههی آن اسههت اسههت کهههمترمکعههر( 

 انههدکههردنهههای پههاییزن بههه خههوبی اسههتفادن ناز بههارش

 ههههاو شهههدت بارنهههدگیزمهههانی توزیهههع  اینکههههیههها 

 مناسههههر نبههههودنبههههرای اسههههتفادن مههههو ر چنههههدان 

 است.  

 

 فرنگی شوجه  ةهای مور  مطالعه  ر ششز پایياه و بهارمقایسة شاخص -9جدو  

Table 9. Comparison of studied indices in autumn and spring tomato cultivation 

 نوع کشت 

Cultivation 

type 

 کاربردی حجم آب 

/ha)3Applied water (m 

 عملکرد

Yield (t/ha) 

 وری آب آبیاریبهره

Irrig. water 

productivity 

)3(kg/m 

 وری آببهره

Water productivity 

)3(kg/m 

 7/7 2/8 3/74 9831 بهارن 

 6/6 3/9 1/46 5356 پاییزن 

 

  یریگجهینت

ی ا ربخشهههبههها ههههدا میهههدانی  تحقیهههوایهههن    

ههههای ای سهههطحی در ارتقهههای شهههاخبآبیهههاری قطهههرن

وری و بهههرن کههاربردیحجههم آب ) مههدیریت مصههرا آب

در کشههور اجههرا  فرنگههیگوجههههههای تو یههد در قطههر (آب

و تحهههت  1397-98در فصههه  زراعهههی شهههد. ارزیهههابی 

کرمههان، جنههوب، فههارساسههتان  11در مههدیریت زارعههان 

، نیقههزو ، خوزسههتانرضههوی، خراسههان، بوشهههر، هرمزگههان

اجههرا شههد. دامنههۀ  سههمنانو  همههدان، گ سههتان، زنجههان

فرنگههی در منههاطو گوجههه کههاربردیتغییههرات حجههم آب 

مترمکعههر بههر هکتههار  11714تهها  3752مههورد مطا عههه از 

مترمکعههر بههر هکتههار بههود.  7729و میههانگین وزنههی آن 

)آب آبیهههاری و بهههارش وری آب دامنهههۀ تغییهههرات بههههرن

ترمکعهههر و کی هههوگر  بهههر م 9/ 52تههها  4/ 33از مهههو ر( 

دسهت بههکی هوگر  بهر مترمکعهر    7/ 1میانگین وزنهی آن  

 . میههانگین مقههادیر نیههاز خهها ب آبیههاری مههزارگآمههد

 فرنگهههی در منهههاطو مهههورد مطا عهههه حاصههه  ازگوجهههه

فههها و سهههال اخیهههر بههها روش  10ههههای هواشناسهههی دادن

 572و  674ترتیههر مانتیههه و سههند م ههی آب بههه-پههنمن

 .  محاسبه شدمتر می ی

رانههدمان کههاربرد آب آبیههاری متوسههط شههاخب 

و بههیه از درصههد  78/ 1در مههزارگ منههاطو مههورد مطا عههه 

دسهت بههمیانگین رانهدمان کهاربرد آب آبیهاری در کشهور  

فرنگههی برخههی منههاطو از جم ههه در مههزارگ گوجههه .آمههد

تفهها  افتههادن اآبیههاری بوشهههر، گ سههتان و سههمنان کههم

 .  است
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نقهههه مهههو ری در ای سهههطحی قطهههرنآبیهههاری 

هههای مههدیریت مصههرا آب در مههزارگ ببهبههود شههاخ

در کههاهه درصههد  25حههدود  داشههته و بهههفرنگههی گوجههه

وری آب در بهههرن ارتقهها درصههد 16و مصههرا آب آبیههاری 

. رانهدمان کههاربرد انجامیههدن اسهتفرنگهی مهزارگ گوجههدر 

درصههد بیشههتر از  10ای حههدود در مههزارگ آبیههاری قطههرن

. تاسههای رانههدمان کههاربرد در مههزارگ آبیههاری جویچههه

زمههان کاشههت )بهههارن یهها پههاییزن( بههر حجههم آب آبیههاری، 

. حجهههم آب اسهههتوری آب مهههو ر عم کهههرد و بههههرن

مترمکعههر بههر هکتههار(  5356در مههزارگ پههاییزن ) کهاربردی

مترمکعههر بههر  9831مههزارگ بهههارن ) اسههت تهها در کمتههر

فرنگهی در مهزارگ بههارن هکتهار(. میهانگین عم کهرد گوجهه

داری بیشههتر از نههیطههور معتههن بههر هکتههار( بههه 74/ 3)

تههن بههر  46/ 1مههزارگ پههاییزن )فرنگههی در گوجهههعم کههرد 

وری آب آبیههاری در مههزارگ کشههت . بهههرناسههتهکتههار( 

وری کی ههوگر  بههر مترمکعههر( بیشههتر از بهههرن 9/ 3پههاییزن )

کی ههوگر  بههر  8/ 2مههزارگ کشههت بهههارن )آب آبیههاری در 

وری آب آبیههاری و . و ههی میههانگین بهههرناسههتمترمکعههر( 

کی ههوگر  بههر  7/ 7 ر در مههزارگ کشههت بهههارن )بههارش مههو

آب آبیهههاری و بهههارش وری مترمکعهههر( بیشهههتر از بههههرن

کی ههوگر  بههر  6/ 6مههزارگ منههاطو کشههت پههاییزن )مههو ر در 

  .استمترمکعر( 

 تحقیهههو اطتعهههاتدر مجمهههوگ، نتهههایج ایهههن 

در تو یههد آب هههای مههدیریت مصههرا از شههاخبمفیههدی 

گیههران آب تصههمیم فرنگههی در اختیههار مههدیران و گوجههه

 یاریهمناسهر آب  تیریتوسهعه و مهددههد.  کشور قهرار مهی

 بههههرای محصههههو ت ردیفههههی از جم ههههه یاقطههههرن

 ۀبههه من ههور اسههتفاد زنییکشههت پهاتوسههعۀ  ،فرنگههیگوجهه

آمهوزش و شهود.  پیشهنهاد مهی  ی پهاییزنههاشاز بهارمو ر  

  یسهههطح یاریهههبهبهههود عم کهههرد آب یههههاکهههاربرد روش

اسههتفادن از  و  ریههکههاهه تبخ هههایروش یریکههارگه)بهه

 (، دروف و یهههههههه -دارچههههههههیدر یهههههههها و هههههههه

و کههاهه مصههرا آب  یاریههرانههدمان آب هیافههزا یبههرا

 شود.توصیه می
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Extended Abstract 
 

Introduction 

Development of modern irrigation systems has been one of the main programs in developing  

agricultural sector in the past few decades. Assessing the role of these systems in increasing 

indicators of irrigation water management can play an important role in future national policies 

and planning. Therefore, this study was conducted with the aim of appraising water consumption 

management indicators in tomato production in different regions of Iran and evaluating the role 

of surface drip irrigation systems in increasing these indicators. 
 

Methodology 

In this study, a field survey was conducted to measure yield and applied irrigation water of 

tomato under the farmers’ management in tomato production hubs. Volume of applied water by 

farmers in 176 farms in Fars, South Kerman, Hormozgan, Bushehr, Khorasan Razavi, Qazvin, 

Khuzestan, Golestan, Zanjan, Hamedan and Semnan provinces with different conditions of 

climates, irrigation methods (furrows and drip), salinity of irrigation water and soil; and different 

tomato cultivars were measured during growing season 2018-2019. The measured applied 

irrigation water values were compared with the net irrigation requirements estimated by the FAO 

Penman-Monteith method using meteorological data from the last 10 years, as well as the values 

of the national water document. Then, the effect of modern irrigation methods (surface drip 

irrigation) on applied water, application efficiency and physical water productivity was 

investigated in the study areas. Crop yield was recorded at the end of the growing season and 

water productivity (WP) was calcucated as the ratio of yield to total applied water (irrigation 

water and effective rainfall). Analysis of variance was used to investigate the possible difference 

between yield, applied water and WP among the hubs. Data adequacy was assessed by using the 

method provided by Sarmad et al. (2001). 

 

Results and Discussion 

The results showed that yield, applied irrigation water and WP in tomato production hubs were 

significantly different at the P ≤ 0.01. The average volume of applied irrigation water by the 

farmers was 7729 m3/ha. Water productivity in production areas varied from 4.33 to 9.52 kg/m3 

and its average was 7.39 kg/m3. The average net irrigation requirement and irrigation application 

efficiency were 674 mm and 78%, respectively. Irrigation application efficiency obtained from 

the studied tomato farms was slightly higher than the average irrigation efficiency in Iran 

reported by Abbasi et al. (2016). Deficit irrigation was occurred in the fields of some areas such 

as Bushehr, Golestan and Semnan. Tomato planting time (spring or autumn) affected applied 

irrigation water, yield and WP. The volume of water used in autumn planted farms (5356 m3/ha) 
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was less than spring planted farms (9831 m3/ha). The average yield of tomatoes in spring planted 

farms (74.3 t/ha) was significantly higher than the yield of fields planted in autumn (46.1 t/ha). 

However, the average of WP in spring planting farms (7.7 kg/m3) was higher than the 

productivity of farms planted in autumn (6.6 kg/m3). The application of surface drip irrigation 

systems in comparison with furrow irrigation resulted in 25% reducing in applied water, 10% 

increasing the application efficiency and 16% improving in water productivity. 

 

Conclusions 

In general, the results of this study provide useful information on applied irrigation water 

management indicators in tomato production to managers and water decision makers within Iran. 

Proper development and management of drip irrigation systems for row crops such as tomatoes 

and autumn planting of tomatoes in warm tomato production hubs is recommended for effective 

use of autumn rainfall. Also, training and application of methods to improve the performance of 

surface irrigation (using methods to reduce evaporation and the use of low pressure systems) is 

recommended to increase irrigation efficiency and reduce applied irrigation water. 
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